
Biuletyn Informacji Publicznej
https://bip.duw.pl/bip/kontrole-i-audyt-wewne/wyniki-kontroli-przepr/wydzial-zdrowia-i-polit/2015/2375,Pozostale-oddzialy.ht
ml
2023-05-19, 19:54

Pozostałe oddziały

Oddział Pracy

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UGLubin przeprowadzonej w dniach  14-20 styczeń  2015r1.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Lubań przeprowadzonej w dniach  13-19 styczeń  2015r2.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Marciszów przeprowadzonej w dniach  14-20 styczeń  2015r3.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Oleśnica przeprowadzonej w dniach  30 stycznia do 5 luty 2015r4.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  PPH  KOVA  sp.  z  o.o.  w5.
Złotoryi przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2015r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  Wrocławskim  Zakładzie  Aktywności  Zawodowej  we  Wrocławiu6.
przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2015r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  organizatora  turnusów  rehabilitacyjnych  BRATNIAK  Biuro7.
Turystyczne we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2015r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UGiM Lwówku Śląskim przeprowadzonej w dniach  2-6 luty  2015r8.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  okresowej  w PPHiU KOMAK sp.  z  o.o.  w Ruszowicach przeprowadzonej  w dniu 99.
kwietnia 2015r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w "Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu10.
30 kwietnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  „DUKO”  spółka  jawna  D.  Drapiej,  A.  Dawiec  w  Jeleniej  Górze,11.
przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Wałbrzych przeprowadzonej w dniach  8- 18 marzec 2015r12.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Zgorzelec przeprowadzonej w dniach 9-13 marca  2015r13.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Nowogrodziec przeprowadzonej w dniach  10-15 luty  2015r14.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  okresowej w zakładzie aktywności zawodowej  Zakładu Usługowego  Nadzieja w15.
Wałbrzychu przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  NIRO  sp.  z  o.o.  w16.
Złotoryi przeprowadzonej w dniu 5 maja 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Bolków przeprowadzonej w dniach  21-27 styczeń  2015r17.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Ziębice przeprowadzonej w dniach  25 luty - 03 marca  2015r18.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Brzeg Dolny przeprowadzonej w dniach  17-23 luty  2015r19.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UGŻórawina przeprowadzonej w dniach  26-29 styczeń  2015r20.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Wisznia Mała przeprowadzonej w dniach  20-22 kwietnia  2015r21.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Polkowice  przeprowadzonej w dniach  9-13 luty 2015r22.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Krotoszyce  przeprowadzonej w dniach  21-27 styczeń  2015r23.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Jerzmanowo  przeprowadzonej w dniach 5-11 marca 2015r24.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Bolesławiec przeprowadzonej w dniach  24-27 marzec  2015r25.

https://bip.duw.pl/download/2/7553/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUGLubinwdn13-19styczni.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7555/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMLubanwdn14-20styczni.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7556/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUGMarciszowwdn14-20sty.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7557/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMOlesnicawdn30styczni.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5853/PPHKOVAspzooZlotoryja15012015r.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5853/PPHKOVAspzooZlotoryja15012015r.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5854/WroclawskiZakladAktywnosciZawodowej27012015r.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5854/WroclawskiZakladAktywnosciZawodowej27012015r.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5889/BratniakBiuroTurystyczneweWroclawiu24022015r.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5889/BratniakBiuroTurystyczneweWroclawiu24022015r.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7558/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUGiMLwowekSlaskiwdn02-.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6283/KomakspzooRuszowice-9042015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6283/KomakspzooRuszowice-9042015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6638/WystapieniepokontrolneZespolOpiekiZdrowotnejwKlodzkuKlodzko2015organizator.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6638/WystapieniepokontrolneZespolOpiekiZdrowotnejwKlodzkuKlodzko2015organizator.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6639/WystapieniepokontrolneDUKOspjawnaJeleniaGora2015zpchr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6639/WystapieniepokontrolneDUKOspjawnaJeleniaGora2015zpchr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6666/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUrzedzieMiejskimwWalbrzychuprzeprowad.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7559/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMZgorzelecwdn9-13marz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6667/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUrzedzieMiejskimwNowogrodzcuprzeprowa.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6681/wystapieniepokontrolnekontrolazakladuaktywnoscizawodowej-ZakladuUslugowegoNadzie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6681/wystapieniepokontrolnekontrolazakladuaktywnoscizawodowej-ZakladuUslugowegoNadzie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6682/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejNIROSpzoowdniu6maja.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6682/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejNIROSpzoowdniu6maja.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6690/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUrzedzieiMiejskimwBolkowiewdniuod2101.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6692/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieMiejskimwZiebi.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6693/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieMiejskimwBrzeg.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6695/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywZorawini.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6696/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywWiszniMa.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6697/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywPolkowic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6699/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywKrotoszy.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6700/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywJerzmano.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7560/wystapieniepokontrolnezkontroluproblemowejprzeprowadzonejwUMBoleslawiecwdn24-27m.pdf


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Grębocice przeprowadzonej w dniach  10-16 kwietnia  2015r26.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  UG  Domaniów   przeprowadzonej  w  dniach   30  marca-9  kwietnia  27.
2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Czernica  przeprowadzonej w dniach  23-27 marca  2015r28.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Leśna  przeprowadzonej w dniach  15-27 styczeń  2015r29.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Wołów przeprowadzonej w dniach  23-28 kwietnia 2015r30.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Jawor przeprowadzonej w dniach  22-28 kwietnia 2015r31.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  UM  Kudowa  Zdrój   przeprowadzonej  w  dniach   30  kwietnia-  732.
maja 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  UMiG  Lubomierz  przeprowadzonej  w  dniach   30  kwietnia  do  633.
maja  2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UMiG Lubawka przeprowadzonej w dniach  8-13 maja 2015r34.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej PUP Jelenia Góra przeprowadzonej w dniach  12-22 maja 2015r35.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej PUP Wałbrzych przeprowadzonej w dniach  15-27 maja 2015r36.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  UM  Lądek  Zdrój  przeprowadzonej  w  dniach   26  maja  -1  czerwca37.
2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Kłodzko przeprowadzonej w dniach  28 maj -2 czerwca 2015r38.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Gaworzyce przeprowadzonej w dniach  9-12 czerwca 2015r39.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Krośnice przeprowadzonej w dniach  16-18 czerwca 2015r40.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UMiG Szczytna przeprowadzonej w dniach  16-18 czerwca 2015r41.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Kotla przeprowadzonej w dniach  23-25 czerwca 2015r42.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Góra przeprowadzonej w dniach  22-24 czerwca 2015r43.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  UM  Szklarska  Poręba   przeprowadzonej  w  dniach   26-32  czerwca44.
2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Głogów przeprowadzonej w dniach  30 czerwca -6 lipca 2015r45.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP lubań  przeprowadzonej w dniach  16 -22 lipca 2015r46.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMi G Strzegom  przeprowadzonej w dniach  3 -6 sierpnia 2015r47.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  Chromex  sp.  z  o.o.48.
w Lubaniu przeprowadzonej w dniu 21 maja 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  PHU  KAMAR  sp.  z  o.o.  w49.
Złotoryi przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w zakładzie  pracy  chronionej  Spóldzielnia  Inwalidów Legspin  Legnica50.
 przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  Jaro  S.A.  Jaroszów  przeprowadzonej  w51.
dniu 19 marca 2015r

Wystąpienie pokontrolne z  kontroli  okresowej  w ośrodku przyjmującym grupy turnusowe Złoty Las Hotel  Lubachów52.
przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Piast Business Service Sp. z o.o. Legnica53.
przeprowadzonej w dniu 16 września 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  Spółka  Integracja  Kłodzko54.
przeprowadzonej w dniu 7września 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  Anklar   Sp.z  o.o.  Wrocław55.
przeprowadzonej w dniu 24 września 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  Orion  przeprowadzonej  w  dniu  1456.

https://bip.duw.pl/download/2/6701/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywGrebocic.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6702/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywDomaniow.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6702/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywDomaniow.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6703/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywCzernicy.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6690/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUrzedzieiMiejskimwBolkowiewdniuod2101.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7561/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMLesnawdn15do20kwietn.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7562/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMJaworwdn22-28kwietni.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7568/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieMiejskimwKudow.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7568/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieMiejskimwKudow.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7563/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMiGLubomierzwdn30kwie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7563/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMiGLubomierzwdn30kwie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7565/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMiGwLubawcewdniachod8.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6724/wystapieniepokontrolnekontrolaokresowazakladupracychronionejChromexSpzoowLubaniu.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7569/wystapieniepkontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwPUPwWalbrzychuwdn15-27m.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7570/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUMLadekZdrojprzeprowadzonejwdn26maja-.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7570/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUMLadekZdrojprzeprowadzonejwdn26maja-.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7564/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUrzedzieGminywKlodzkuw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7574/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUGGaworzyceprzeprowadzonejwdn9-12czer.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7571/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUGKrosnicachprzeprowadzonejwdn16-18cz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7575/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUMiGSzczytnaprzeprowadzonejwdn16-18cz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7572/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUGKotlaprzeprowadzonejwdn23-25czerwie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7577/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUMGoraprzeprowadzonejwdn22-24czerwiec.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7565/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMiGwLubawcewdniachod8.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7565/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwUMiGwLubawcewdniachod8.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7578/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPwGlogowieprzeprowadzonejwdn30czerw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8429/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPLubaniuprzeprowadzonejwdniu16-22li.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8430/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUMiGStrzegomiuprzeprowadzonejwdniu3-6.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6724/wystapieniepokontrolnekontrolaokresowazakladupracychronionejChromexSpzoowLubaniu.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6724/wystapieniepokontrolnekontrolaokresowazakladupracychronionejChromexSpzoowLubaniu.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7477/WystapieniepokontrolnezkontroliprzeprowadzonejwZakladziePracyChronionej-Spoldzie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7477/WystapieniepokontrolnezkontroliprzeprowadzonejwZakladziePracyChronionej-Spoldzie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7477/WystapieniepokontrolnezkontroliprzeprowadzonejwZakladziePracyChronionej-Spoldzie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7477/WystapieniepokontrolnezkontroliprzeprowadzonejwZakladziePracyChronionej-Spoldzie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7478/WystapieniepokontrolnezakladupracychronionejJAROSAJaroszowprzeprowadzonejwdniu19.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7478/WystapieniepokontrolnezakladupracychronionejJAROSAJaroszowprzeprowadzonejwdniu19.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7479/Wystapieniepokontrolnezkontroliprzeprowadzonejwosrodkuprzyjmujacymgrupyturnusowe.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7479/Wystapieniepokontrolnezkontroliprzeprowadzonejwosrodkuprzyjmujacymgrupyturnusowe.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7546/wystapieniepokontrolnezkontroliwzakladziepracychronionejPiastBussinesServiceSpzo.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7546/wystapieniepokontrolnezkontroliwzakladziepracychronionejPiastBussinesServiceSpzo.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7911/wystapieniepokontrolnekontrolaSpolkaIntegracjaKlodzkozakladpracychronionej070920.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7911/wystapieniepokontrolnekontrolaSpolkaIntegracjaKlodzkozakladpracychronionej070920.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7985/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejAnklarspzooweWr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7985/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejAnklarspzooweWr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/7986/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejORIONspzooowero.pdf


września 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  MC  Anklar   Sp.z  o.o.  sp.  k.   Wrocław57.
przeprowadzonej w dniu 30 października 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej WIW-BUD w Legnicy  przeprowadzonej w58.
dniu 7 paźdzernika  2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej KEA sp. j. . Wrocław przeprowadzonej w59.
dniu 4 listopada 2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  Spółdzielnia  Inwalidów SPIRO.  Wrocław60.
przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Lwówek Śląski przeprowadzonej w dniach  27 -31 lipca 2015r61.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Lubin przeprowadzonej w dniach 1-7 września 2015 r62.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Milicz przeprowadzonej w dniach  1 -8 września 2015r63.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Ząbkowice Śląskie przeprowadzonej w dniach  10-16 września64.
2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Oleśnica przeprowadzonej w dniach 11-17 września 2015r65.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Kłodzko przeprowadzonej w dniach  20-25 września 2015r66.

Wystąpienie  pokontrolne z  kontroli  problemowej  w PUP Kamienna Góra przeprowadzonej  w dniach  29 września  -267.
października 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Oława  przeprowadzonej w dniach  5-9 października 2015r68.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  PUP  Świdnica  przeprowadzonej  w  dniach   14-20  października69.
2015r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  PUP  Legnica  przeprowadzonej  w  dniach   28  września  do  270.
października  2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Strzelin  przeprowadzonej w dniach  12-16 października 2015r71.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUPZłotoryja  przeprowadzonej w dniach  2-6 listopada 2015r72.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  PUP  Trzebnica  przeprowadzonej  w  dniach   30  października  -673.
listopada 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Polkowice  przeprowadzonej w dniach  16-20 listopada 2015r74.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Zgorzelec przeprowadzonej w dniach  24-30 listopada 2015r75.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  Vicotel  przeprowadzonej  w  dniu  1776.
listopada 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Wołów przeprowadzonej w dniach  13-20 listopada 2015r77.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Złotoryja  przeprowadzonej w dniach  9-11 grudnia2015r78.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UG Bolesławiec  przeprowadzonej w dniach  2-4 grudnia2015r79.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej UM Olszyna  przeprowadzonej w dniach  15-17 grudnia2015r80.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Sten St. Jaroszuk przeprowadzonej w dniu81.
28 grudnia 2015r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich-Grupa PGK82.
w Polanicy Zdrój przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  okresowej  w  zakładzie  pracy  chronionej  CFI  Holding  S.A.  we  Wrocławiu83.
przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2015r

Oddział Zdrowia Publicznego

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  w  trybie  zwykłym  Ekumenicznej  Stacji  Opieki-Centrum1.

https://bip.duw.pl/download/2/7986/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejORIONspzooowero.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8158/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejMCAnklarspzoospkom.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8158/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejMCAnklarspzoospkom.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8159/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejWIW-BUDwLegnicy.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8159/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejWIW-BUDwLegnicy.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8160/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejKEAspjawnaIBBas.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8160/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejKEAspjawnaIBBas.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8161/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejSpoldzileniInwa.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8161/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejSpoldzileniInwa.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8236/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPLwowekSlaskiprzeprowadzonejwdniach.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8431/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPLubinieprzeprowadzonejwdniu1-7wrze.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8237/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPMiliczprzeprowadzonejwdniachod1do8.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8432/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPZabkowicachSlaskichprzeprowadzonej.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8432/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPZabkowicachSlaskichprzeprowadzonej.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8238/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPOlesnicaprzeprowadzonejwdniachod11.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8433/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPKlodzkuprzeprowadzonejwdniu20-25wr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8434/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPKamiennejGorzeprzeprowadzonejwdnia.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8434/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPKamiennejGorzeprzeprowadzonejwdnia.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8435/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPOlawieprzeprowadzonejwdniu5-9pazdz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8436/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPSwidnicyprzeprowadzonejwdniu14-20p.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8436/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPSwidnicyprzeprowadzonejwdniu14-20p.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8239/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPLegnicaprzeprowadzonejwdniachod28w.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8239/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPLegnicaprzeprowadzonejwdniachod28w.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8240/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPStrzelinprzeprowadzonejwdniachod12.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8437/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPZlotoryiprzeprowadzonejwdniu02-06l.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8241/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPTrzebnicaprzeprowadzonejwdniachod3.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8241/WystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPTrzebnicaprzeprowadzonejwdniachod3.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8438/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPPolkowicachprzeprowadzonejwdniu16-.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8439/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPZgorzelcuprzeprowadzonejwdniu24-30.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8423/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejVICOTELSpzooprz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8423/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejVICOTELSpzooprz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8546/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwPUPwWolowieprzeprowadzonejwdniu13-20l.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8519/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUMZlotoryjaprzeprowadzonejwdniu9-12gr.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8522/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUGBoleslawiecprzeprowadzonejwdniu2-4g.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8523/wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejwUMOlszynaprzeprowadzonejwdniu15-17gru.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8524/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejSTENStanislawJaros.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8524/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejSTENStanislawJaros.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8526/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejZespoluUzdrowiskKl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8526/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejzakladupracychronionejZespoluUzdrowiskKl.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8665/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejCFIHoldingSAweW.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8665/wystapieniepokontrolnezkontroliokresowejwzakladziepracychronionejCFIHoldingSAweW.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5969/Wystapieniepokontrolne-EkumenicznaWroclaw.pdf


Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i  Opieki Paliatywnej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 11 do 20
lutego 2015 r. (z przerwami).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Tomasz Michalik we2.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w trybie  zwykłym w INTEGRATIVE MEDICAL  CENTER Sp.  z  o.o.  we3.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 9 stycznia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w trybie zwykłym w Specjalistycznym Centrum Ochrony i  Promocji4.
Zdrowia Vera Vita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogowie, przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w "PRO CORDIS" S.C. Libergal, Łyssy, Wychota w5.
Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 19 marca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Szpitalu  Specjalistycznym  im.  A.  Falkiewicza  we  Wrocławiu,6.
przeprowadzonej w dniu 17 lutego 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego7.
we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu,8.
przeprowadzonej w dniach od 13 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.( z przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Praktyce  Lekarza  Rodzinnego  Marlena9.
Wiśniewska  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  przeprowadzonej  w  dniach  od  26  lutego  2015  r.  do  13  marca  2015  r.  (z
przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne z  kontroli  problemowej  w Praktyce Lekarskiej  Andrzej  Krężlewicz  z  siedzibą w Krośnicach,10.
przeprowadzonej w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Praktyce Lekarza Rodzinnego Anna Lorenc -Pora11.
z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 29 stycznia 2015 r.  do 4 lutego 2015 r. (z przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Żurawinie,  przeprowadzonej  w12.
dniach od 25 marca 2015 r.  do 31 marca 2015 r.  (z przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  w  trybie  zwykłym  w  Polskim  Centrum  Zdrowia  Góra  Śląska,13.
przeprowadzonej w dniach od 17 marca 2015 r. do 24 marca 2015 r. (z przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym "REMEDIUM"  Spółka  Cywilna  Elżbieta  Walczak  -14.
Pawłowska, Tomasz Kowalczyk w Międzyborzu, przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia 2015r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w trybie zwykłym w PRZYCHODNIA RODZINNA MEDICCARE MAREK15.
FRONCZAK z siedzibą w Sycowie, przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka16.
z o.o. w Niechlowie, przeprowadzonej w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do  30 kwietnia 2015 r. (z przerwami).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w trybie zwykłym w Specjalistycznym Centrum Medycznym Spółka17.
Akcyjna w Polanicy Zdroju, przeprowadzonej w dniach od 7 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. (z przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Opieki18.
Zdrowotnej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej, przeprowadzonej w dniu 8 maja19.
2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  pozaplanowej  w  trybie  uproszczonym  w  Niepublicznym  Zakładzie  Opieki20.
Zdrowotnej "KORMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaworze, przeprowadzonej w dniu 25 maja 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Maria  Szmigiel  z21.
siedzibą w Zarębie, przeprowadzonej w dniu 8 czerwca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwyklym  w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki22.
Zdrowotnej "PRZYCHODNIA" w Sycowie, przeprowadzonej w dniach od dnia 22 maja 2015 r. do dnia 25 maja 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  "PROMEDICA"  S.C.  Cz.Szydełko,  S.Masztalerz  w23.

https://bip.duw.pl/download/2/5969/Wystapieniepokontrolne-EkumenicznaWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5969/Wystapieniepokontrolne-EkumenicznaWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5970/wystapieniepokontrolneMichalikTomasz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5970/wystapieniepokontrolneMichalikTomasz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5982/wystapieniepokontrolneINTEGRATIVEWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/5982/wystapieniepokontrolneINTEGRATIVEWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6154/wystapieniepokontrolneVERAVITAGlogowPSZP961292015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6154/wystapieniepokontrolneVERAVITAGlogowPSZP961292015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6153/wystapieniepokontrolnPROCORDISJGPSZ9612162015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6153/wystapieniepokontrolnPROCORDISJGPSZ9612162015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6205/wystapieniepokontrolneSzpitalFalkiewiczaWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6205/wystapieniepokontrolneSzpitalFalkiewiczaWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6206/WystapieniepokontrolneUniwersyteckiSzpitalKliniczny.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6206/WystapieniepokontrolneUniwersyteckiSzpitalKliniczny.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6431/WystapieniepokontrolneCaritasWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6431/WystapieniepokontrolneCaritasWroclaw.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6439/wystapieniepokontrolnePLRMWisniewska.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6439/wystapieniepokontrolnePLRMWisniewska.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6439/wystapieniepokontrolnePLRMWisniewska.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6538/wystapieniepokontrolneKrosnice.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6538/wystapieniepokontrolneKrosnice.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6539/WystapieniepokontrolnePraktykaLekarzaRodzinnegoAnnaLorenc-Pora.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6539/WystapieniepokontrolnePraktykaLekarzaRodzinnegoAnnaLorenc-Pora.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6540/wystapieniepokontrolneZurawina.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6540/wystapieniepokontrolneZurawina.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6541/PCZGoraSlaskawystapienie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6541/PCZGoraSlaskawystapienie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6546/Wystapieniepokontrolne-REMEDIUMMiedzyborz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6546/Wystapieniepokontrolne-REMEDIUMMiedzyborz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6547/wystapieniePrzychodniaRodzinnaMediccare.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6547/wystapieniePrzychodniaRodzinnaMediccare.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6778/WystapienieNiechlow.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6778/WystapienieNiechlow.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6779/wystapienieSpecjalistyczneCentrumPolanica.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6779/wystapienieSpecjalistyczneCentrumPolanica.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6808/wystapienieSPZOZSwidnica.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6808/wystapienieSPZOZSwidnica.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6837/wystapienieWiszniamala.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6837/wystapienieWiszniamala.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6836/wystapieniekormed.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6836/wystapieniekormed.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6883/wystapienieZarebaSzmigiel.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6883/wystapienieZarebaSzmigiel.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6882/KontrolaproblemowaSPZOZPRzychodniawSycowie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6882/KontrolaproblemowaSPZOZPRzychodniawSycowie.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/6946/Wystapieniepokontrolne-PROMEDICASCCzSzydelkoSMasztalerzwTrzebnicy.pdf


Trzebnicy, przeprowadzonej w dniach od 20 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r. (z przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  "MIKULICZ"  Spółka  z  ograniczoną24.
odpowiedzialnością w Świebodzicach, przeprowadzonej w dniach od 28 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  "SALUTARIS"  Spółka  z  ograniczoną25.
odpowiedzialnością w Złotym Stoku, przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  NIEPUBLICZNYM  ZAKŁADZIE  OPIEKI26.
ZDROWOTNEJ "AGM-MED" w Henrykowie, przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Hanna Chełmońska z27.
siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2015 r.

Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w28.
Jaśkowicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Jaśkowicach Legnickich, przeprowadzonej w dniu 3 czerwca
2015r.

Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Anna  Petrov  z29.
siedzibą w Pęcławiu, przeprowadzonej w dniu 7 sierpnia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Praktyce Lekarza Rodzinnego „BROCH-MED” s.30.
c.  J.  Kupiec i  W.  Radomek-Sebzda z  siedzibą we Wrocławiu,  przeprowadzonej  w dniach od 10 lutego 2015 r.  do 17
lutego 2015 r. (z przerwami)

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Danuta31.
Krzyczkowska-Łabatczyk z siedzibą w Szczepanowie, przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Gminnym  Ośrodku  Zdrowia  w  Kotli,  przeprowadzonej  w  dniu  632.
lipca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  NIEPUBLICZNYM  ZAKŁADZIE  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  OŚRODEK33.
NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ BARBARA KOZAK w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwyłym w Niepublicznym Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej   „34.
Śródmieście - Biały Kamień ” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 5 maja 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  ELION  Praktyka  Medyczna  Piotr  Więcek  z35.
siedzibą w Strzelinie, przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Przychodni  Rejonowej  w  Chojnowie,36.
przeprowadzonej w dniu 24 lipca 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnej Przychodni Lekarskiej Adam Zieliński37.
w Starej Kamienicy, przeprowadzonej w dniu 3 sierpnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Niepublicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowoynej38.
"RONDO-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 24 lipca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Niepublicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej39.
Poradnia  Rodzinna  „Familia”  Elżbieta  Jaworska  i  Adam  Ślusarczyk  Spółka  Partnerska  Lekarzy  z  siedzibą  w  Piławie
Górnej, przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Gminnym  Ośrodku  Zdrowia  w  Gromadce,40.
przeprowadzonej w dniu 3 września 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  przedsiębiorstwie  podmiotu  leczniczego  pn.41.
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniu
4 sierpnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  przedsiębiorstwie  podmiotu  leczniczego  pn:42.
Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, przeprowwadzonej w dniach od 30 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  Piotr  Szmigiel  Siekierczyn,  przeprowadzonej  w43.
dniu 26 sierpnia 2015 r.

Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  "PHARMED"  Spółka  z  o.  o.  Jelenia  Góra,44.
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przeprowadzonej w dniu 10 wrzesnia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym NZOZ "Nasze Zdrowie" Pichlak, Szatanik- Praktyka45.
Lekarska Spółka Partnerska w Podgórzynie, przeprowadzonej w dniu 8 września 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  NIEPUBLICZNYM  ZAKŁADZIE  OPIEKI46.
ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA KRZYSZTOF" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 21 września 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Specjalistycznym  Szpitalu  Ginekologiczno-Położniczy  im.  E.47.
Biernackiego w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 30 wrzesnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Specjalistycznym  we48.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 11 września 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Specjalistycznym  Centrum  Medycznym49.
"DIAGNOSIS" Tamara Łukomska - Iwaszko i Adam Iwaszko s.c. z siedzibą w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniu 21
sierpnia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym50.
Nr 1 we Wrocławiu  w zakresie spełniania wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze,
w których odbywane są staże podyplomowe, przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2015r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu 51.
w zakresie spełniania wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane
są staże podyplomowe, przeprowadzonej w dniu 27 marca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Specjalistycznym  we52.
Wrocławiu  w zakresie spełniania wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których
odbywane są staże podyplomowe, przeprowadzonej w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w   Specjalistycznym  Szpitalu  dra.  Alfreda53.
Sokołowskiego w Wałbrzych  w zakresie spełniania wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty
lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe, przeprowadzonej w dniu 26 maja 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Uniwersyteckim  Szpitalu  Klinicznym  we54.
Wrocławiu  w zakresie spełniania wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których
odbywane są staże podyplomowe, przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w   Milickim  Centrum  Medycznym  sp.  z  o.o.  w55.
Miliczu  w zakresie  spełniania  wymagań oraz warunków,  jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze,  w których
odbywane są staże podyplomowe, przeprowadzonej w dniu 31 lipca 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w trybie zwykłym w "MEDYK" S.C. A.GOCHA A.KOZUBIK w Lubinie,56.
przeprowadzonej w dniu 25 września 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Bolesławcu,57.
przeprowadzonej w dniach od dnia 24 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne z  kontroli  problemowej  w trybie  zwykłym w Szpitalu  im.  Sw.  Jadwigi  Śląskiej  w Trzebnicy,58.
przeprowadzonej w dniach od 27 listopada 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we59.
Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 5 i 6 listopada 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  Strzelińskim  Centrum  Medycznym  Spółka  z  ograniczona60.
odpowiedzialnością w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 października 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek61.
Zdrowia w Wiszni Małej, przeprowadzonej w dniu 4 grudnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne z  kontroli  sprawdzającej  w trybie  zwykłym Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie62.
Spólka z  ograniczoną odpowiedzialnością,  przeprowadzonej  w dniach od 8 października 2015 r.  do 23 października
2015 r. (z przerwami).

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  w  trybie  zwykłym  Alina  Grocka-Wlaźlak  w  Obornikach  Śląskich,63.
przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2015 r.
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Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  Ireneusz  Bułajewski  w  Goszczynie,64.
przeprowadzonej w dniu 30 października 2015 r.

Wystąpienie  pokontrone  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  "ARS-MEDICABIS"  Spółka  z  ograniczoną65.
odpowiedzialnością we Wroclawiu, przeprowadzonej w dniu 30 października 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Dorata Babiak z siedziba we Wroclawiu,66.
przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  "MEDICOR"  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą67.
we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Marta  Bilińska-Koczwara  NZOZ68.
"CERTUS" z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 4 grudnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  MASTERMED  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ69.
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniu 15 października 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  w  trybie  zwykłym  Irena  Żukrowska  w  Obornikach  Śl.,70.
przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2015 r.

Wystapienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzajacej  w  trybie  zwykłym  Małgorzata  Brant  w  Obornikach  Śl.,71.
przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  ZESPOLE  USŁUG  MEDYCZNYCH  LEK-TRANS72.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  w  w  podmiocie  leczniczym  pn.:  Ireneusz73.
Bułajewski z siedzibą w Goszczynie, przeprowadzonej w dniu 30 października 2015 r

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  w  trybie  zwykły  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej74.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Jadwiga Hryniewiecka-Ropij w Oborniach Śląskich, przeprowadzonej w dniu 13 listopada
2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  Małgorzata  Kubik-Fercho  w  Grębocicach,75.
przeprowadzonej dnia 20 października 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli  problemowej w trybie zwykłym w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T.76.
Marciniaka  Centrum  Medycyny  Ratunkowej  we  Wrocławiu   w  zakresie  spełniania  wymagań  oraz  warunków,  jakim
powinny odpowiadać podmioty lecznicze,  w których odbywane są staże podyplomowe,  przeprowadzonej  w dniu 30
stycznia 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  trybie  zwykłym  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki77.
Zdrowotnej w Dobroszycach, przeprowadzonej  w dniu 26 października 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ,78.
przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2015 r.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  w  podmiocie  leczniczym  pn.  Krzyckie  Centrum  Ortodontyczno-79.
Stomatologiczne OrtoDent NZOZ we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2015 r.
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